Oznámení
o době a místě konání voleb
do Senátu Parlamentu ČR
Starosta obce Zálesná Zhoř podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
obecního úřadu – Zálesná Zhoř 33.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky).
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad
Zálesná Zhoř (tel. 602 327 425) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
6. Do 30.9.2016 lze písemně s ověřeným podpisem, elektronicky se zaručeným
elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky a do 5.10.2016 do
16.00 hod. lze osobně zažádat o vydání voličského průkazu a to u Obecního úřadu
Zálesná Zhoř, Zálesná Zhoř 33. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do
zastupitelstva kraje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území
Jihomoravského kraje.
7. Volič hlasuje způsobem:
a) Vloží do úřední obálky žluté barvy 1 hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého
se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

8. Každý volič si může do 5.10.2016, v úředních hodinách, u Obecního úřadu Zálesná
Zhoř ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.
9. V době hlasování bude služba na úseku občanských průkazů Městského úřadu
Rosice kontaktní na tel. čísle 732 349 236.
10.V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 15. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Zálesné Zhoři dne 22.9.2016
Petr Žák v.r.
starosta obce Zálesná Zhoř

